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KORPUSOVÝ VÝSKUM SLOVIES Z HĽADISKA POMERNÝCH 

(RELATÍVNYCH) ČASOV 

 

Martina BODNÁROVÁ 

 

Úvod 

 

V dnešnej češtine sa popri objektívnych časoch (prézent, préteritum, futúrum) hovorí aj 

o tzv. pomerných či relatívnych časoch. Sú to súčasnosť, predčasnosť a následnosť. Tieto 

časy možno vyjadriť len v rámci súvetných konštrukcií, nie v rámci jednoduchých viet, 

pretože tu vždy ide o vzájomný pomer či  konfrontáciu najmenej dvoch dejov. Vzájomný 

časový pomer dejov sa vyjadruje používaním časových a vidových tvarov prísudkových 

slovies. Relevantnosť týchto tvarov vystupuje do popredia zvlášť v hypotaktických súvetných 

konštrukciách, presnejšie v hypotaktických súvetiach s časovou príslovkovou vedľajšou vetou 

(ďalej Vv).   

Pojmy súčasnosť – predčasnosť – následnosť nie sú neznáme ani v slovenskom 

lingvistickom kontexte. Používa ich napríklad už B. Letz (1934/1935), neskôr J. Ružička 

(1956), J. Oravec (1971), M. Sokolová (1995) alebo J. Horecký (1997). Najzávažnejším 

problémom je to, že v podstate všetci slovenskí jazykovedci pracujú s exponovanými 

pojmami dosť arbitrárne a najmä nesystematicky. V centre ich pozornosti stojí problém 

jednotlivých časových spojok, kým otázky týkajúce sa pomerných časov reflektujú iba 

periférne. Pri analýze ich štúdií sa objavil problém stanovenia kritéria, podľa ktorého by sme 

mohli určovať predčasnosť a následnosť dejov. Išlo o to, či by mal byť východiskovým dej 

hlavnej vety (ďalej Hv) alebo dej vedľajšej vety. U niektorých (B.Letz) dokonca absentovalo 

akékoľvek kritérium. 

Z uvedených dôvodov sme siahli po koncepcii a terminológii českého jazykovedca J. 

Bauera (Bauer – Grepl, 1970). Vidí sa nám veľmi prehľadná a presná a vyplýva z nej aj 

nevyhnutnosť striktného významového odlíšenia súčasnosti, predčasnosti a následnosti dejov.  

Táto štúdia vychádza z hypotézy, že pomerný časový význam súbežnosti možno 

vyjadriť len prostredníctvom imperfektívneho prísudkového slovesa v časovej príslovkovej 

Vv hypotaktického súvetia, kým význam predčasnosti a následnosti len prostredníctvom 

perfektíva.  
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 1  Bauerova koncepcia pomerných (relatívnych) časov 

 

Český lingvista J. Bauer (Bauer – Grepl, 1970, s. 295 – 304), od ktorého sme prevzali 

terminológiu aj definície, delí časové príslovkové Vv na dve skupiny: 

1. Vv, ktoré odpovedajú na otázku „kedy?“a vyjadrujú prosté časové zaradenie deja Hv;  

2. Vv, ktoré odpovedajú na otázku „ako dlho?“ a vymedzujú nejako trvanie deja Hv.  

Ďalej autor uvádza, že oba tieto základné druhy časových okolností sa vyjadrujú tak, že 

sa dej Hv uvádza do vzťahu k deju časovej Vv, ktorý je buď: 

a) súčasný: DHv = DVv; Vv odpovedá na otázku: Akú dobu trvá dej Hv?; Vv udáva 

jeho časový rozsah. Napr.: Lenka sledovala pozorně jeho tvář, když prohlížel latinské kliky 

hák. (1970, s. 296) 

b) predčasný: DVv → DHv (dej Vv predchádza deju Hv); Vv odpovedá na otázku: 

Odkedy trvá dej Hv?; Vv vymedzuje jeho začiatok. Napr.: Když král to psaní přečetl, zavolal 

k sobě své dva syny. (1970, s. 297) 

 J. Bauer charakterizuje predčasnosť ešte i tak, že „začátek děje věty hlavní se vyjadřuje 

uvedením děje, po jehož uskutečnění může teprve hlavní děj nastat nebo platit; je tedy na 

uskutečnění děje věty časové vázán“ (1970, s. 302).   

c) následný: DHv → DVv (dej Vv nasleduje až po deji Hv) ; Vv odpovedá na otázku: 

Dokedy potrvá dej Hv?; Vv udáva jeho konečnú hranicu. Napr.: Smutně se za ním dívala, až 

zapadl z dohledu. (1970, s. 303) 

O následnosti sa bližšie zmieňuje takto:„Konečná mez děje věty hlavní se vyjadřuje 

uvedením děje, který jej přeruší nebo jinak ukončí; trvání hlavního děje je tedy vázáno na 

dobu, dokud se neuskuteční děj vedlejší (ten je tedy vzhledem k hlavnímu ději následný). V 

časové větě je obvyklé sloveso dokonavé. “ (1970, s. 302).   

 

2  Korpusový výskum slovies 

 

Praktická časť našej práce je zameraná na skúmanie rôznych akčných, procesných či 

statických predikátov. Pri práci sme použili jednojazyčný korpus vo forme písaných textov. 

Išlo o verziu prim-3.0-public-all, ktorá bola sprístupnená od februára 2007. Po sprístupnení 

korpusovej verzie prim-4.0-public-all v januári 2009 sme výsledky svojho výskumu získané z 

predošlej verzie overili a doplnili na základe nového materiálu. 

Náš korpusový výskum vychádzal z niekoľkých teoretických konštrukcií, ktoré sme si 

apriórne pripravili. Nazývame ich schémami, pričom pod týmto termínom rozumieme 
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jednoduché hypotaktické súvetie s časovou príslovkovou Vv uvedenou dvomi 

najfrekventovanejšími časovými spojkami keď a kým (pozri tab. č. 1 a tabuľku č. 2). Poradie 

viet v takomto type súvetia nemusí byť striktne dané, teda Vv môže hlavnej vete predchádzať 

alebo môže nasledovať až po nej. Práve Vv – či už anteponovaná alebo postponovaná – je pre 

nás v rámci hypotaktického súvetia relevantná.  

Každá zo schém – tak schéma so spojkou keď, ako aj schéma so spojkou kým – má dva 

typy. Je to typ A a typ B. Hlavným kritériom ich rozlíšenia sa stali subjekty viet. V type A je 

subjekt Vv i subjekt Hv totožný; v type B sú subjekty rozličné. B-typ je v praxi častejší. 

Zaraďujeme k nemu aj súvetia, v ktorých je Hv alebo Vv jednočlenná, a teda prísudkové 

sloveso je tu bezsubjektové. 

Poznamenávame tiež, že v oboch typoch schém nemusí byť použitá len tretia či prvá 

osoba singuláru, ako sme to vytýčili my. 

Každý typ pozostáva z niekoľkých variantov, ktoré sme vytvorili kombináciou časových 

(prézent, préteritum, futúrum) a vidových (imperfektívum, perfektívum) foriem prísudkových 

slovies Hv a Vv súvetí. V konečnom dôsledku je počet variantov v type A aj v type B 

rovnaký (13 variantov).   

Varianty, z ktorých každá schéma pozostáva, by sme z hľadiska objektívnych časov 

mohli rozdeliť na: 1./préteritálne 2./prézentné 3./futurálne 4./prézentno-futurálne a 

5./futurálno-prézentné. Prvé tri sú tzv. hlavnými variantmi; posledné dva varianty možno 

nazvať hraničnými. Prísudkové sloveso vo Vv súvetia je v prézente, kým prísudkové sloveso 

v Hv tohto súvetia je vo futúre (prézentno-futurálne varianty). Môže to platiť aj opačne. V 

tom prípade hovoríme o futurálno-prézentných variantoch. S hraničnými pracujeme len 

okrajovo a vyčleňujeme ich predovšetkým kvôli komplexnosti a názornosti.  

Préteritálne aj futurálne varianty sú štyri. Vytvorili sme ich kombináciou 

imperfektívnych a perfektívnych vidových foriem prísudkových slovies v rámci súvetí. V 

préterite ide len  o kombinácie syntetických gramatických tvarov, vo futúre sa už kombinujú 

syntetické aj analytické gramatické tvary. Z tohto hľadiska je pri prézente možný len jediný 

variant s kombináciou dvoch syntetických gramatických foriem. V rámci hraničných 

variantov dochádza  k prelínaniu objektívnych časových foriem. Toto prelínanie je spôsobené 

syntetickou gramatickou formou perfektív, ktorá implikuje dva časové aspekty – prézentný a 

futurálny (variant číslo 6 a variant číslo 12).   
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2. 1  Závery o schémach so spojkami keď a kým  

 

Každý variant vyjadruje nejaký pomerný časový význam, ktorý sa konfrontáciou s 

reálnym korpusovým súvetím môže modifikovať. Takýmto spôsobom sa tri, resp. štyri 

základné druhy pomerných časových významov (úplná súčasnosť, čiastočná súčasnosť, 

predčasnosť, následnosť), ktoré vymedzil J. Bauer (Bauer – Grepl, 1970), ďalej rozširujú a 

špecifikujú. Výsledkom naznačeného procesu je nasledujúci prehľad pomerných časových 

významov: 

 

1./ úplná súbežnosť-  dej Hv a dej Vv prebiehajú súbežne, súčasne, akoby sa 

prekrývali;  Vv udáva časový rozsah deja Hv. Deje oboch viet sú vyjadrené imperfektívnymi 

prísudkovými slovesami. Tento pomerný časový význam zodpovedá variantom č. 1, 5, 7, 8 a 

13. Platí to pre oba typy schém. Vzájomný pomer deja Hv a deja Vv možno graficky 

znázorniť takto: 

__________________________________  DHv 

__________________________________  DVv 

 

 Ľuďom svietilo z očí sväté oduševnenie, keď spievali Tichú noc.  (1) 

 Keď sa modlíš, dívaj sa  na oltár, vdychuj vôňu tymianu a  počúvaj organ. (5)  

 Bude ich potrebovať, keď sa  bude učiť  od svojho okolia a v procese postupného   

osamostatňovania  sa. (8) 

 Dvaja nemeckí Židia sa zhovárali, kým  cestovali  autobusom. (1) 

 Kým žijú, všetko sa vyvíja. (5) 

 Kým chlapec bude spať, budem hľadieť na ostré črty jeho bledej tváre. (8) 

 

2./ neúplná súbežnosť- má štyri typy: 

2.a / neúplná súbežnosť I. typu - dej Hv nastane v priebehu trvania deja Vv. Oba deje 

sa teda dotýkajú, prekrývajú, resp. prebiehajú súbežne len v istom momente, na istom 

krátkom časovom úseku. Tento typ by sme nazvali aj čistou alebo pravou neúplnou 

súbežnosťou, pretože ho pokladáme za východiskový pre ostatné typy a pretože práve z 

takejto interpretácie neúplnej súbežnosti sme pri našom výskume vychádzali. Graficky sa to 

dá znázorniť dvojako: 
____________________________________   DVv       _________________________________    DVv 

                        X                      DHv                             __                      DHv 



 633

Prvý spôsob znázornenia akcentuje bodovosť ako jeden z dôležitých aspektov 

perfektívnosti; druhý spôsob síce počíta s komplexnosťou perfektívneho slovesa Hv, ale 

neponíma ju ako bodovosť, počíta s istým trvaním deja vyjadreného perfektívom.  

Vo Vv sa nachádza imperfektívne sloveso, v Hv perfektívne. Tento typ neúplnej súbežnosti 

nájdeme vyjadrený v schéme so spojkou keď vo variantoch č. 2 a 9, a to najmä v tých, ktoré 

obsahujú jednočlennú Vv. 

 Keď husto snežilo, vzal jeden z nás pod pazuchu gramofón, druhý písací stroj. (2) 

 Ozaj, keď sa nabudúce budete prechádzať po Trafalgarskom námestí v Londýne, 

všimnite si, či britskí... (9) 

V schéme so spojkou kým vo variantoch č. 2 a 9 podmienka jednočlennosti Vv neplatí; 

tieto varianty vždy vyjadrujú tzv. pravú neúplnú súbežnosť a iný typ neúplnej súbežnosti, 

okrem tohto prvého, pri nich vyjadriť nemožno.  

 Kým som sníval, kaviareň sa celkom vyprázdnila. (2) 

 Kým budeme pracovať na projekte odkanalizovania okresu, z podnetu starostov 

spracujeme všetky dôležité dokumenty. (9) 

 

2.b / neúplná súbežnosť II. typu – dej Hv nastane až v záverečnej fáze deja Vv; dej 

Hv, tým, že nastane, ukončí priebeh deja Vv. Oba deje „sa prekryjú“ v poslednej fáze trvania 

deja Vv. Grafické znázornenie vzájomného vzťahu oboch dejov je takéto: 
___________________________________     DVv         _______________________________________  DVv 

                                           X      DHv                                                      __  DHv 

 

Dej Vv je aj v tomto prípade vyjadrený imperfektívnym slovesom, kým dej Hv perfektívnym. 

Tento typ neúplnej súbežnosti je vyjadrený len v schéme so spojkou keď vo variantoch č. 2 a 

9, ktoré neimplikujú jednočlennú Vv. 

 Durar Hassan nám porozprával, ako jeho priateľa Kemala Zughayera zastrelili, keď 

šiel na vozíčku po ceste.  (2) 

 Zaškrtí nás, keď budeme spať. (9) 

 

2. c / neúplná súbežnosť III. typu – dej Vv nastane v priebehu trvania deja Hv. Je to 

opak neúplnej súbežnosti I. typu. Vzájomný pomer dejov je rovnaký ako v I. type, rozdiel 

spočíva len v tom, že tu je imperfektívom vyjadrený dej Hv a perfektívom dej Vv. Grafické 

znázornenie tohto typu: 
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__________________________________  DHv         ____________________________________  DHv 

                   X                        DVv                              __                         DVv       

 

Neúplná súbežnosť III. typu je vyjadrená len v schéme so spojkou keď vo variante č. 3, a to 

najmä vtedy, keď súvetie implikuje jednočlennú Hv. 

 Keď som prišiel do Benátok, snežilo.  

 Keď zomrela, husto snežilo. 

 Od prahu im ukáže domec, čo stojí povyše. Patril jej otcovi, keď zomrel. 

 

2. d / neúplná súbežnosť IV. typu – dej Vv nastane v poslednej fáze trvania deja Hv. 

Tento typ je zrkadlovým odrazom II. typu. 
___________________________________   DHv            ____________________________________   DHv 

                                           X   DVv                                                       __   DVv 

 

Príklady na neúplnú súbežnosť IV. typu sme našli medzi tými reprezentantmi variantu č. 3 

schémy so spojkou keď, ktoré neobsahovali jednočlennú Hv.    

 Práve sníval o povýšení, keď ho znovu pripravili o chlebík. 

  

3./ predčasnosť – podstatou tohto pomerného časového významu je uskutočňovanie 

dejov viet v poradí: dej Vv a po ňom dej Hv. Má dva typy: 

3. a / predčasnosť I. typu – najprv sa uskutoční dej Vv a až po ňom dej Hv; dej Vv 

akoby bol iniciátorom deja Hv, ktorý môže prebiehať až po uskutočnení deja Vv. Oba deje sa 

pritom vzájomne „nedotýkajú“, sú od seba do určitej miery izolované. Dej Vv je vyjadrený 

perfektívom, dej Hv imperfektívom. Grafické znázornenie pomeru oboch dejov:  

X                                                     DVv          __                                                       DVv 

          _________________________________   DHv                      ___________________________            DHv 

 

Predčasnosť I. typu vyjadrujú varianty č. 3 a 10 v schéme so spojkou keď. 

 Ja som mu často čítala z Cassisových časopisov, keď za mnou prišiel na Rozhľadňu. 

(3) 

 Keď dievčaťu bolesti poľavia, bude spať. (10) 

 

3. b / predčasnosť II. typu – aj tu dej Vv a dej Hv sú od seba navzájom akoby 

nezávislé; stále platí, že najprv prebehne dej Vv a až po ňom dej Hv; rozdiel medzi týmto a 
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predošlým typom je len v nepriebehovosti deja Hv. Tento typ predčasnosti totiž vzniká medzi 

dvoma perfektívnymi slovesami a reprezentujú ho varianty č.4 a 11 v schéme so spojkou keď. 

Grafické znázornenie dejov: 

X                                           DVv              __                                      DVv 

              X                             DHv                           __                         DHv 

 

 Keď z tej výšky zletel, zúfalo vykríkla. (4) 

 Vždy, keď urobí vyhlásenie pre tlač, tak sa zhrozí. (11) 

4./ následnosť – podstatou tohto pomerného časového významu je uskutočňovanie 

dejov viet v poradí: dej Hv a po ňom dej Vv. Má tiež dva typy: 

4.a / následnosť I. typu – dej Vv nasleduje až po deji Hv; najprv sa teda uskutoční dej 

Hv a až po ňom dej Vv. Medzi dejom Vv a dejom Hv niet výrazného odstupu, akejsi časovej 

medzery. Dej Vv priamo nadväzuje na dej Hv; dej Hv sa skončí presne v okamihu, kedy 

začne dej Vv; medzi oboma dejmi nastáva priama výmena pozícií. Ide o plynulý prechod 

jedného deja do druhého, avšak bez „zóny dotyku“; v tom spočíva hlavný rozdiel medzi 

týmto typom následnosti a neúplnou súbežnosťou IV. typu. Graficky sa to dá vyjadriť takto: 

                                              X        DVv                                                     __       DVv 
__________________________________            DHv           ________________________________            DHv 

 

Dej Hv je vyjadrený imperfektívom, dej Vv perfektívom. Tomuto typu následnosti 

zodpovedajú v schéme kým varianty č. 3 a 10. 

 Cestoval štyridsať dní, kým dorazil k jazeru Bajkal. (3) 

 Kým urobí nápravu, bude platiť pokutu milión dolárov denne. (10) 

 

4. b / následnosť II. typu -  postupnosť dejov zodpovedá následnosti, teda primárne je 

uskutočnenie deja Hv. Rozdiel oproti predošlému typu je jednak v nepriebehovosti, čo súvisí 

s tým, že tu deje oboch viet sú vyjadrené perfektívnymi slovesami; jednak v tom, že pri tomto 

type neplatí tvrdenie o priamej výmene pozícií dejov.  

Grafické znázornenie: 

X                                         DHv                      __                                  DHv 

                 X                        DVv                                      __                  DVv 

  

O následnosti II. typu možno hovoriť pri schéme so spojkou kým, vo variantoch č. 4 a 11. 

 Kým si urobila úlohu, gaštany vychladli. (4) 
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 Kým si jednotliví lekári urobia atestácie, väčšina pacientov sa prehlási k iným 

lekárom. (11) 

 

Predčasnosť II. typu je v istom vzťahu k následnosti II. typu (formálna podobnosť 

variantov č. 4 a 11 pri schémach keď a kým).  Tento vzťah možno špecifikovať tak, že kým pri 

predčasnosti sa akcentuje priestor medzi perfektívnym dejom Vv a perfektívnym dejom Hv, 

resp. priestor od deja Vv napravo, pri následnosti sa kladie dôraz na priestor po dej Vv, resp. 

priestor od deja Vv naľavo. 

     Predčasnosť II. typu                                          Následnosť II. typu 

X--------------X-------------                                        --------X--------------------X 

 DVv             DHv                                                               DHv                    DVv 

 Na margo nášho rozšíreného prehľadu pomerných časových významov 

poznamenávame, že pri budovaní tohto prehľadu sme vychádzali predovšetkým z hlavných 

schematických variantov; hraničné varianty uvádzame len okrajovo, resp. vôbec ich k 

jednotlivým významom nezaraďujeme, pretože to nepovažujeme za relevantné ani 

nevyhnutné. 

   

3  Indikátory súbežnosti, predčasnosti a následnosti 

 

Prostredníctvom korpusového výskumu sme dospeli aj k systematizácii indikátorov, 

teda lexikálnych, morfologických a syntaktických prostriedkov, pomocou ktorých je možné a 

neraz aj nevyhnutné posilniť kontexty súbežnosti, predčasnosti a následnosti. Ide najmä o 

negáciu, vetosled a častice až, už, ešte. 

3.1 Najprv sa budeme zaoberať negáciou. Už J. Oravec v štúdii Spojka kým (1971) a 

neskôr J. Horecký v štúdii Znova o spojke kým (1997) sa zaoberajú negáciou v súvetiach s 

časovou spojkou kým. Ich zistenia – J. Horecký hovorí dokonca o „pravidlách“ – sú takéto: 

- ak je v Hv súvetia nedokonavé prísudkové sloveso, vo Vv sa vyskytuje negované 

sloveso častejšie. Napr.: Museli sme čakať, kým sneh neodpratali. 

- ak je v Hv negované sloveso, „mechanicky nastupuje zápor aj vo Vv“ (1997, s. 327). 

Napr.: Nesmieš písať, kým celkom dobre nevidíš. 

J. Horecký túto časť svojej štúdie uzatvára poznámkou, že „funkciu záporu treba ešte ďalej 

skúmať“ (ibid.). 

Náš výskum sa zameriaval len na výskyt negácie vo Vv; negáciou v Hv sa nezaoberáme, 

pretože relevantná je pre nás štruktúra Vv. Ak túto podmienku prijmeme ako východisko, 
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potom medzi slovesným vidom a negáciou v rámci oboch viet súvetia so spojkou kým možno 

utvoriť takéto kombinácie: 

1./ Hv s afirmatívnym imperfektívom – Vv s negovaným imperfektívom 

2./ Hv s afirmatívnym imperfektívom – Vv s negovaným perfektívom 

3./ Hv s afirmatívnym perfektívom – Vv s negovaným imperfektívom 

4./ Hv s afirmatívnym perfektívom – Vv s negovaným perfektívom 

Prvej štruktúre Hv s afirmatívnym imperfektívom – Vv s negovaným imperfektívom 

zodpovedajú tieto príklady zo SNK: 

a) Lámem si hlavu nad tým, čo robili Slováci so psami, kým ich nechodili venčiť. 

b) A na záchod budete chodiť dovtedy,   kým   z vás nebude odchádzať relatívne čistá voda. 

c) Povedali sme si toľko, aby nečakali, že diváci ich budú chváliť,  kým  nebudú vyhrávať.  

d) Potom  ich zablokujem v údolí a budeme ich tam držať dovtedy,  kým  nás od hladu 

nebudú prosiť o  zľutovanie.   

d) Sľubujem, že budem mlčať ako hrob,  kým  nebudeš súhlasiť, aby sa to dozvedel. 

e) Alebo nás dovtedy budeš trestať,  kým  v žiali a v šialenstve nebudeme preklínať deň 

svojho zrodenia ?  

Ak by prísudkové sloveso Vv nebolo negované, významom súvetia by bola úplná súbežnosť. 

Prítomnosť negácie spôsobuje, že pôvodný význam sa mení na následnosť. Toto zistenie je 

veľmi významné, pretože prekonáva obmedzenia vyplývajúce z vyššie exponovaných 

teoretických schém a ich variantov. Inak povedané, zdá sa, že význam následnosti možno 

vyjadriť aj prostredníctvom dvoch imperfektívnych slovies a spôsob, akým sa to dá 

realizovať, je negácia, presnejšie negácia prísudkového imperfektívneho slovesa vo Vv. 

 Parametre druhej štruktúry Hv s afirmatívnym imperfektívom – Vv s negovaným 

perfektívom spĺňajú nasledujúce príklady: 

a) Spotená, premáhajúc bolesť chrbtice, miešam pri sporáku bublajúcu zmes, až kým lekvár  

nenadobudne  správnu hustotu. 

b) Varte, až kým sa vajce   neuvarí.  

c) Jazykotvorná sila bude v ľudstve pôsobiť dovtedy, kým nevytvorí, či  už  v jednotlivosti 

alebo vcelku, také formy, ktoré budú absolútne úplné a dokonalé. 

Negácia v týchto súvetiach zvýrazňuje dej Vv, ktorý pôsobí limitujúco na dej Hv; 

intenzívnejšie ohraničuje dej Hv. Významy súvetí identifikujeme ako následnosť. V SNK sme 

našli takmer výlučne príklady na túto štruktúru, pričom – z hľadiska objektívnych časov – 

najfrekventovanejšie boli hraničné varianty futurálno–prézentného typu. Extrémne nízky bol 

výskyt príkladov na prvú štruktúru, z čoho logicky vyplýva, že tretia štruktúra tiež nebude v 
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SNK početnejšie zastúpená, pretože táto štruktúra má s prvou spoločnú druhú časť – 

prítomnosť negovaného imperfektíva vo Vv.  

 V SNK sme našli jeden príklad, ktorý jednoznačne reprezentuje tretiu štruktúru Hv s 

afirmatívnym perfektívom – Vv s negovaným imperfektívom: 

„Musíte sa snažiť podať čo najlepšie výkony a nesklamať,“ odvetil ešte Hajdúch, kým si  

nešiel  poskákať s ostatnými. 

 Poznatky o hypotaktickom súvetí s časovou príslovkovou Vv uvedenou spojkou kým a 

o prítomnosti negácie v takomto súvetí, ktoré nám poskytol korpusový výskum, zhŕňame do 

nasledujúcich bodov: 

- V SNK mali vysokú frekvenciu súvetia s dvomi negáciami alebo s jednou negáciou 

prísudkového slovesa vo Vv. Príkladov na čisto afirmatívne súvetie s časovou spojkou 

kým bolo veľmi málo a navyše pôsobili dosť neprirodzene až vykonštruovane. Súvetia 

s negáciou sa zdajú oveľa prirodzenejšie a ich značný výskyt potvrdzuje a vysvetľuje 

štúdia J. Oravca. 

- Negácia sa vo všetkých analyzovaných príkladoch prejavuje ako významný indikátor 

následnosti. 

- Pomocou negácie možno vyjadriť následnosť aj pri dvoch imperfektívnych slovesách. 

Ide o následnosť II. typu, ktorú by sme graficky mohli znázorniť takto: 
___________________│                                         DHv 

                                                │___________________
►     DVv 

 

- Pri pomernom časovom význame následnosti identifikujeme takúto typológiu: 

I. schéma: Vv: kým + afirmatívne perfektívum – je to - z hľadiska intenzity - 

„najslabšie“ vyjadrenie následnosti; spojka kým  sama celkom nestačí na vytvorenie efektu 

konečnej hranice, preto je potrebný ešte aspekt komplexnosti, ktorého nositeľom je práve 

perfektívne prísudkové sloveso Vv. Tento prvý stupeň následnosti nájdeme vyjadrený vo 

variantoch č.3, 4, 10 a 11. Napr.: Cestoval  štyridsať dní, kým dorazil k jazeru Bajkal. Kým si 

urobila úlohu, gaštany vychladli.  

II. schéma: Vv: kým + negované imperfektívum – ide už o „silnejšie“ vyjadrenie 

následnosti; negácia zintenzívňuje efekt konečnej hranice, ktorá sa môže vytvárať aj medzi 

dvoma imperfektívnymi slovesami. Príklady na následnosť druhého stupňa nájdeme najmä 

medzi súvetiami z prvej štruktúry s negáciou, napr.: Alebo nás dovtedy budeš trestať,  kým  v 

žiali a v šialenstve nebudeme preklínať deň svojho zrodenia ?  
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III. schéma: Vv: kým + negované perfektívum – je to ešte intenzívnejšie, až 

trojstupňové vyjadrenie následnosti (spojka, negácia, komplexnosť obsiahnutá v perfektívnom 

slovese); Príklad na tretí stupeň následnosti vyberáme spomedzi súvetí z druhej štruktúry s 

negáciou: Jazykotvorná sila bude v ľudstve pôsobiť dovtedy, kým nevytvorí, či  už  v 

jednotlivosti alebo vcelku, také formy, ktoré budú absolútne úplné a dokonalé. 

IV. schéma: Vv:  ešte kým + negované perfektívum – ide o posledný a 

najintenzívnejší stupeň vyjadrenia následnosti, pri ktorom dôležitú úlohu zohráva častica ešte 

ako súčasť zloženej spojky ešte kým (tento indikátor pomerných časových významov 

podrobne analyzujeme nižšie). Príklad: - Je neskoro, - zvolala, ešte kým celkom nevošli. 

 3.2 Druhým významným indikátorom pomerných časových významov je častica ešte. 

KSSJ (2003, s. 155) o nej hovorí ako o príslovke blížiacej sa k významu častice, ktorá: 

a) vyjadruje trvanie deja, stále, naďalej 

b) v zápornej vete nezačatie deja, dosiaľ, zatiaľ. 

V našom výskume sme si všímali fungovanie tejto častice v súvetí so spojkou kým aj v 

súvetí so spojkou keď. Pritom nás zaujímala pozícia častice ešte vo Vv pred jednotlivými 

spojkami, teda zložené spojky ešte kým a ešte keď, a následne fakt, či vo Vv uvedenej 

takýmto spojením stojí afirmatívne alebo negované prísudkové sloveso, prípadne aj k akému 

vidu prislúcha. 

V SNK sme našli pomerne hojný počet súvetí uvedených zloženou spojkou ešte kým s 

afirmatívnym prísudkovým slovesom vo Vv: 

a) Teta veľmi často spomínala tvojho otca, ešte kým  žila.   

b) Výkon, ktorý podal,   ešte kým   fungoval aparát, bol totiž impozantný. 

c) Vytiahol som telefón zo zásuvky a  ešte kým  som vypol mobil, zmenil som si uvítanie v 

hlasovej schránke. 

Súvetie a) vyjadruje význam úplnej súbežnosti, súvetie b) význam neúplnej súbežnosti a 

súvetie c) má význam následnosti. Uvedené príklady ukazujú, že ešte kým  v spojení s 

dokonavým prísudkovým slovesom posilňuje následnosť, pretože častica ešte a spojka kým 

akcentujú vzájomný časový odstup či posun medzi dejmi viet, teda fakt, že najprv prebehne 

dej Hv a až po ňom sa uskutoční dej Vv. No v prípade, že sa zložená spojka  dostane do 

kontaktu s nedokonavým prísudkovým slovesom, je zvýraznená priebehovosť a posilnený 

význam súbežnosti. 

V príkladoch, kde sa ešte kým kombinuje s negovaným prísudkovým slovesom Vv, je 

dôraz kladený na realizáciu deja Hv – či už v jeho priebehu alebo v jeho komplexnosti – pred 

uskutočnením deja Vv. Význam súvetí je teda následnosť. To však platí len pre negované 
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perfektívne prísudkové sloveso Vv; pri imperfektíve by už išlo o niečo iné. Uvádzame 

niekoľko príkladov: 

a) — Je neskoro, — zvolala,  ešte kým   celkom nevošli.   

b)  Doma,   ešte kým   sme sa nestretli, sa ti páčili miesta, ktoré sme spolu nevideli.   

 Vo všetkých súvetiach s Vv uvedenou zloženou spojkou ešte keď sa v exponovanej Vv 

vyskytovalo výlučne nedokonavé sloveso; v Hv mohlo byť prísudkové sloveso nedokonavé aj 

dokonavé. Tento jav by sa dal vysvetliť sémantikou častice ešte, ktorá už sama o sebe – ako ju 

vymedzil KSSJ – posilňuje priebeh, trvanie deja, čo logicky vylučuje, resp. obmedzuje výskyt 

dokonavého slovesa vo Vv. Významom takýchto súvetí je potom úplná alebo neúplná 

súbežnosť.  

a) Je o nej známe, že  ešte keď  vrcholila jej politická kariéra, chodila k špecialistovi, ktorý ju 

učil  prejavy prednášať.  

b) Rád som k nemu chodieval na návštevy do jeho staromládeneckej a svetáckej izbietky, ešte 

keď  býval u rodičov, kúsok odo mňa.   

c) Text vznikol, ešte keď  som pracoval v Ústave jazykovej a literárnej komunikácie 

Pedagogickej fakulty v Nitre.   

Ako ukázal korpusový materiál, o negácii možno uvažovať len v súvislosti s 

nedokonavým prísudkovým slovesom Vv: 

a) Mal som doma veterána už dávno, ešte keď   sa tomu takto nehovorilo.   

b) Hrávala na ňom matka  a on za ním presedel hodiny — vymýšľal melódie,  ešte keď  

nepoznal  noty.   

Význam týchto súvetí možno identifikovať ako predčasnosť, pričom sa zdá, že ide o 

situáciu analogickú tej, ktorú sme opísali pri prvej štruktúre s negáciou v súvetí so spojkou 

kým. To znamená, že pri dvoch imperfektívach možno vyjadriť aj význam predčasnosti.  

 

3.3 Až je ďalší dôležitý indikátor, ktorý KSSJ charakterizuje nasledovne: Je to „I. 

podraďovacia spojka; uvádza vetu 1. časovú s významom okolnosti a) po ktorú trvá dej 

nadradenej vety, kým; b) po ktorej sa uskutoční dej nadradenej vety, keď; c) počas ktorej 

prebieha dej nadradenej vety, keď; II. častica 1. vyjadruje veľkú, krajnú mieru; dokonca;“ 

(2003, s.55). KSSJ naznačil pomerne široké možnosti používania spojky až pri konštituovaní 

pomerných časových významov. Na základe charakteristiky, ktorú ponúka, sa dá 

predpokladať, že spojku až možno použiť pri vyjadrení súbežnosti, predčasnosti i následnosti. 

Úlohou korpusového výskumu bolo overiť platnosť tejto hypotézy. Robili sme to analogicky 

ako pri častici ešte. Korpusová databáza ukázala, že v súvetí so zloženou spojkou až keď má 
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vo Vv prevahu dokonavé prísudkové sloveso, pričom význam takého súvetia je vždy 

predčasnosť: 

a) Dozvedel sa to, až keď konferencier programu uviedol na pódium speváčku. 

b) Rozdiel uvidíte, až keď si pozriete výstup.  

c) K obvineniu sa vyjadrí, až keď dostane ústne alebo písomné vyrozumenie. 

Iba výnimočne sa v SNK vyskytli prípady s nedokonavým slovesom vo Vv a ich 

význam bol neúplná súbežnosť: 

a) Druhýkrát sme sa prebudili, až keď už slnko stálo poriadne vysoko. 

b) Ožil som, až keď   som videl, čo všetko Milan nakladá do kufra. 

V korpusovej databáze sme našli napríklad tieto súvetia so zloženou spojkou až kým:  

a) Ďatel píše do stromu tú svoju večnú báseň o živote, až kým  si napíše dieru.   

b) Varíme 2 - 3 hodiny, až kým   zmäknú.   

c) To všetko v Emilovi rezonuje a mieša sa, až kým   mu to pri pozeraní televízie zapne. 

Aj tu má vo Vv prevahu dokonavé prísudkové sloveso. Význam všetkých súvetí by sa 

dal našou terminológiou vyjadriť ako následnosť. Je to I. typ následnosti, ktorý zodpovedá 

variantom č. 3 a 10. Badať tu priamu nadväznosť deja Vv na dej Hv; medzi oboma dejmi 

nastáva priama výmena pozícií. Tento plynulý prechod jedného deja do druhého sa podobá 

prechodu z nedokonavého vidu do dokonavého pri tom istom slovese, ako to ilustruje 

pomerne kuriózny príklad a). 

Všetky uvedené príklady sú zvláštne ešte aj tým, že si priam žiadajú negáciu slovesa vo 

Vv. Podmieňuje to výskyt nedokonavého prísudkového slovesa Hv, ako na to upozornili J. 

Oravec (1971) i J. Horecký (1997) vo svojich štúdiách. Napokon, v SNK sme sa stretli 

prevažne so súvetiami, ktoré obsahujú po spojení až kým vo Vv negované prísudkové sloveso.  

    Popri súvetiach so zloženou spojkou až kým a nedokonavým slovesom v Hv sme našli aj 

niekoľko príkladov, kde v Hv figurovalo dokonavé prísudkové sloveso: 

 a) Igor Ivanov odmietol správu komentovať, až kým   sa preverí totožnosť zabitého.  

b) Obsluha mechanicky urobí ďalší a ďalší krok, až kým   v poslednom kroku dosiahne 

určený cieľ. 

Tieto príklady nápadne pripomínajú štruktúry č. 3 a 4, ktoré sme vytýčili na začiatku 

tejto kapitoly v súvislosti s výskumom negácie. Sú vyjadrením následnosti.  

 3.4  Vo funkcii indikátora je pozoruhodná aj častica už. V SNK sme ju skúmali najmä 

ako súčasť zložených spojok už keď a už kým, prípadne v jej pozícii pred prísudkovým 

slovesom Vv. Súvetia, kde Vv je uvedená spojkou už kým a kde vo funkcii prísudku stojí 

imperfektívne sloveso, majú význam neúplnej súbežnosti:   
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a) Možno sa matka predstavená vrátila do kláštora, už kým som sa ja modlila v kostole. 

b) ...podviazanými chvostami, v postroji so šajbami a strapcami, keď mu kočiš Ignat, už kým  

sa usádzali do saní, povedal, čo nové v dedine, že prišiel gazda... 

c) Ale  už kým  si to myslel, uvedomil si, odkiaľ musí ten zvuk prichádzať. 

Častica už zjavne posilňuje priebehovosť imperfektívneho deja Vv.  

 Význam úplnej či neúplnej súbežnosti upevňuje častica už aj v súvetiach so spojkou 

keď a imperfektívnym prísudkom vo Vv: 

a) Hodváb mi strčila do ruky pani Šáteková z Ex Librisu, už keď  som odchádzala.    

b) Elmore Leonard je skvelý autor a   už keď  som čítala scenár, vedela som, že chcem hrať... 

3.5 Medzi indikátory pomerných časových významov zaraďujeme aj vetosled. Už  J. 

Oravec (1971) a  J. Horecký (1997) vo svojich štúdiách uvádzajú, že ak stojí Vv v postpozícii, 

jej obsah sa nezdôrazňuje, z čoho vyplýva, že funkciou Vv a prísudkového slovesa v nej bude 

zdôrazniť hranicu deja Hv. Toto tvrdenie sa však vzťahuje len na súvetie so spojkou kým. 

My sme v rámci korpusového výskumu zistili, že ak je Vv so spojkou keď v antepozícii 

(s takouto pozíciou ako s východiskovou počítajú aj naše schematické varianty), posilňuje sa 

význam predčasnosti súvetia, čo korešponduje so základnou definíciou tohto pomerného 

časového významu: že dej Vv predchádza deju Hv. 

Kňažka delfskej veštiarne  Pýtia  žula vavrínové listy, keď si sadla na trojnožku ovenčenú 

vavrínom.  

Toto súvetie zo SNK „intuitívne“ naznačuje význam neúplnej súbežnosti III. typu. 

Oprávnene však môžeme uvažovať aj o predčasnosti, lebo prototypom súvetia je variant č. 3. 

Pokúsime sa teda súvetie modifikovať rôznymi spôsobmi, a tak ukázať, ako možno obmieňať 

i upevňovať jeho  významy. 

1./ Keď si kňažka delfskej veštiarne Pýtia sadla na trojnožku ovenčenú vavrínom, žula 

vavrínové listy. 

Zmena vetosledu v zmysle anteponovania Vv sugeruje význam predčasnosti, hoci nie 

celkom jednoznačne. 

2./  Kňažka delfskej veštiarne  Pýtia  žula vavrínové listy, až keď si sadla na trojnožku 

ovenčenú vavrínom.  

Zmena jednoduchej časovej spojky keď na zloženú spojku až keď tiež posilňuje 

predčasnosť. 

3./ Sadnúc si na trojnožku ovenčenú vavrínom, kňažka delfskej veštiarne Pýtia žula vavrínové 

listy. 
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Použitie transgresívu utvoreného od perfektívneho slovesa a následná kondenzácia 

súvetia do jednoduchej vety s príslovkovou polopredikatívnou konštrukciou robí význam 

predčasnosti celkom jednoznačným. 

4./ Kňažka delfskej veštiarne  Pýtia  žula vavrínové listy práve vtedy, keď si sadla na 

trojnožku ovenčenú vavrínom.  

Rozšírením spojky keď o nové komponenty – príslovku a odkazovací výraz – a 

zachovaním pôvodného vetosledu sa upevnil význam neúplnej súbežnosti. 

Štyri spôsoby modifikácie ukázali, že exponované súvetie je dosť nejednoznačné a že za 

pomoci  rôznych lexikálnych, morfologických a syntaktických prostriedkov v ňom možno 

posilňovať tak význam predčasnosti, ako aj význam neúplnej súbežnosti. 

Ak teda platí, že umiestnením Vv so spojkou keď do antepozície sa posilňuje význam 

predčasnosti súvetia, pretože to korešponduje so základnou definíciou tohto pomerného 

časového významu, potom by analogicky malo platiť, že Vv so spojkou kým v postpozícii 

posilňuje význam následnosti.  

Prečítal som toho veľa, kým som šiel na prednášku. 

Pokiaľ ide o formálnu stránku, prototypom  súvetia je variant č. 2, ktorému by mal 

zodpovedať význam neúplnej súbežnosti. V konkrétnom súvetí z korpusu však registrujeme 

významový posun, presnejšie tendenciu k následnosti. Domnievame sa, že je tomu tak práve v 

dôsledku vetosledu, teda v dôsledku umiestnenia Vv do postpozície, čo je pozícia 

korešpondujúca s logikou pomerného časového významu následnosti. Následnosť v 

exponovanom súvetí možno podčiarknuť aj pomocou lexikálnych prostriedkov: 

Prečítal som toho veľa, ešte  kým som nešiel na prednášku. 

  

Záver 

 

Táto štúdia sa pokúšala vniesť istý terminologický poriadok do problematiky súčinnosti 

slovesných kategórií času a vidu v hypotaktických súvetných konštrukciách s časovou 

príslovkovou Vv uvedenou základnými časovými spojkami keď a kým. Na súčinnosti 

slovesných kategórií času a vidu sa zakladá existencia pomerných (relatívnych) časových 

významov, s ktorými v českom lingvistickom kontexte najsystematickejšie pracuje J. Bauer 

(Bauer – Grepl, 1970). J. Bauer s uplatnením kritéria hlavnej vety rozlíšil štyri pomerné 

časové významy: úplnú súčasnosť, čiastočnú súčasnosť, predčasnosť a následnosť. Tieto 

významy sme od neho prevzali a pokúšali sme sa aplikovať ich na teoretické schémy, ktoré 

sme si ešte pred uskutočnením korpusového výskumu pripravili. Jednotlivé schematické 
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varianty vytvorené kombináciou časových a vidových foriem slovesa robiť/urobiť sme 

exemplifikovali na základe materiálu zo Slovenského národného korpusu. Týmto spôsobom 

sme zistili, že v schéme so spojkou keď možno vyjadriť celkovo sedem druhov pomerných 

časových významov: úplnú súbežnosť, štyri typy neúplnej súbežnosti a dva typy predčasnosti. 

V schéme so spojkou kým sa dá vyjadriť význam úplnej súbežnosti, neúplnej súbežnosti 

prvého typu a dva typy následnosti. Schéma so spojkou keď teda nepripúšťa význam 

následnosti, schéma so spojkou kým zasa neumožňuje vyjadriť predčasnosť.  

Prostredníctvom korpusového výskumu sme dospeli aj k systematizácii indikátorov 

pomerných časových významov. Skúmanie indikátorov nás priviedlo k poznatku, že pomocou 

negácie a častice ešte možno vyjadriť následnosť a predčasnosť aj pri oboch imperfektívnych 

prísudkových slovesách: 

 Alebo nás dovtedy budeš trestať, kým  v žiali a v šialenstve nebudeme preklínať deň 

svojho zrodenia ?  

 Hrávala na ňom matka  a on za ním presedel hodiny — vymýšľal melódie,  ešte keď  

nepoznal noty. 

Toto zistenie popiera východiskovú hypotézu o nemožnosti vyjadriť nesúčasné 

významy pomocou imperfektív. 
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Tabuľka č. 1 
Schéma hypotaktického súvetia s časovou príslovkovou Vv uvedenou spojkou keď a jej varianty  
ČASOVÝ 
VARIANT 
 

TYP POTENCIÁLNY  VZOREC 

Prét A 1 Keď to robil, robil aj niečo iné. 
B 1 Keď on niečo robil, ja som robil niečo iné. 
A 2 Keď to robil, urobil aj niečo iné. 
B 2 Keď on niečo robil, ja som urobil niečo iné. 
A 3 Keď to urobil, robil niečo iné. 
B 3 Keď on niečo urobil, ja som robil niečo iné. 
A 4 Keď to urobil, urobil niečo iné. 
B 4 Keď on niečo urobil, ja som urobil niečo iné. 

Préz A 5 Keď to robí, robí aj niečo iné. 
B 5 Keď on niečo robí, ja robím niečo iné. 

Préz – Fut A 6 Keď to robí, urobí aj niečo iné. 
B 6 Keď on niečo robí, ja urobím niečo iné. 
A 7 Keď to robí, bude robiť aj niečo iné. 
B 7 Keď on niečo robí, ja budem robiť niečo iné. 

Fut A 8 Keď to bude robiť, bude robiť aj niečo iné. 
B 8 Keď on bude niečo robiť, ja budem robiť 

niečo iné. 
A 9 Keď to bude robiť, urobí aj niečo iné. 
B 9 Keď on bude niečo  robiť, ja urobím niečo iné. 
A 10 Keď to urobí, bude robiť niečo iné. 
B 10 Keď on niečo urobí, ja budem robiť niečo iné. 
A 11 Keď to urobí, urobí niečo iné. 
B 11 Keď on niečo urobí, ja urobím niečo iné. 

Fut – Préz A 12 Keď to urobí, robí niečo iné. 
B 12 Keď on niečo urobí, ja robím niečo iné. 
A 13 Keď to bude robiť, robí niečo iné. 
B 13 Keď on niečo bude robiť, ja robím niečo iné. 

  
Tabuľka č. 2 
Schéma hypotaktického súvetia s časovou  príslovkovou Vv uvedenou spojkou kým a jej varianty  
ČASOVÝ  
VARIANT 

TYP POTENCIÁLNY   VZOREC 

Prét A 1 Kým to robil, robil aj niečo iné. 
B 1 Kým on niečo robil, ja som robil niečo iné. 
A 2 Kým to robil, urobil  niečo iné. 
B 2 Kým on niečo robil, ja som urobil niečo iné. 
A 3 Kým to urobil, robil niečo iné. 
B 3 Kým on niečo urobil, ja som robil niečo iné. 
A 4 Kým to urobil, urobil niečo iné. 
B 4 Kým on niečo urobil, ja som urobil niečo iné.  

Préz A 5 Kým to robí, robí aj niečo iné. 
B 5 Kým on niečo robí, ja robím niečo iné. 

Préz – Fut A 6 Kým to robí, urobí niečo iné. 
B 6 Kým on niečo robí, ja urobím niečo iné. 
A 7 Kým to robí, bude robiť niečo iné. 
B 7 Kým on niečo robí, ja budem robiť niečo iné. 

Fut A 8 Kým to bude robiť, bude robiť aj niečo iné. 
B 8 Kým on bude niečo robiť, ja budem robiť niečo iné. 
A 9 Kým to bude robiť, urobí niečo iné. 
B 9 Kým on bude niečo robiť, ja urobím niečo iné.  
A 10 Kým to urobí, bude robiť niečo iné. 
B 10 Kým on niečo urobí, ja budem robiť niečo iné. 
A 11 Kým to urobí, urobí niečo iné. 
B 11 Kým on niečo urobí, ja urobím niečo iné. 

Fut – Préz A 12 Kým to urobí, robí niečo iné. 
B 12 Kým on niečo urobí, ja robím niečo iné. 
A 13 Kým to bude robiť, robí niečo iné. 
B 13 Kým on niečo bude robiť, ja robím niečo iné. 

 


